รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 8/๒๕62
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายสาเร็จ หงษ์พันธ์
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
4. ร.ต.มนตรี ทุมนัส
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
5. นายมีชัย ปัฐพี
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
และการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
9. นางสงวน มะเสนา
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นายสัญญ์ธวัชช์ ริว้ เหลือง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
11. นายธนาคม ไหลเจริญกิจ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
12. นายสมาน ภูบุญลาภ
แทน นายอาเภอดอนตาล
13. นายปิติณัช นิธิศธานี
นายอาเภอหว้านใหญ่
14. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
นายอาเภอดงหลวง
15. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอหนองสูง
16. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
17. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
18. ว่าที่ ร.ต.นิติกรณ์ ฝึกฝน
ผู้จัดการสานักงานจัดการน้าเสียสาขามุกดาหาร
19. นางพรผกา ศิริบุรี
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
20. นายณัฐพร เหลืองอร่าม
จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
21. นายพูนทรัพย์ ศรีไพบูลย์
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
22. นางระพีพรรณ รัตนบริหาร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
23. นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
24. นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
25. นายบัญชา ผลานุวงษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
26. นายปิยพงศ์ นาโกส
หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
27. นายวรวุฒิ จันทิ
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.2
28. นางสาวพิมล โพนทราย
แทน ผู้แอานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมุกดาหาร
29. นางสาวฐิดารัตน์ หอสกุลไท
ผู้อานวยการสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
30. นางสาวรวีวรรณ แสนสวาสดิ์
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดมุกดาหาร
31. นางสาวสุกัญญา บุญวรรณ
แทน คลังจังหวัดมุกดาหาร
32. นางสาวกัญญา ไชยพิบูล
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
33. นายสันทัด รังคพุทธมานะ
แทน สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
34. นายประสิทธิ์ นาตาแสง
แทน สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
35. นายภีมสิทธิ์ บวรกิจเจริญพงษ์
แทน นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
36. นายสมบูรณ์ พุทธชาติ
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
37. นางสาวจิตรปฏิมา เทียนศรี
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
38. นายชัชวาล ราชขันธ์
ผอ.สถานพินิจฯ จังหวัดมุกดาหาร
39. พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
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40. พ.ต.ท.สุทิน จันทร์แดง
41. พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ บารุงสวัสดิ์
42. พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์
43. นายชนะ ส่งเจริญ
44. นายวสันต์ ตรุวรรณ
45. นายชูยศ เชาว์ศิริกุล
46. นายวันชัย ประยงค์หอม
47. นายสุรพงษ์ เล็กศรัณยพงษ์
48. นางกฤษดาพร พิกุลศรี
49. นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม
50. นายพิศิษฐ์ ผลิสินเอี่ยม
51. นายอุทยั ตรีหาพันธ์
52. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์
53. นายสมพร อาษาดี
54. นายดวงแก้ว แสนบุบผา
55. นายดารง สังข์แก้ว
56. นายอุดร ลุนาบุตร
57. นายนภดล คงกฤตยาพันธ์
58. นางพรรณวดี เจริญนาม
59. นายพิทักษ์ เมืองโคตร
60. นายศุภรัตน์ แจ้งฝ่ายนอก
61. นายโกศล จันทพันธ์
62. นายไพจิตร ภูสีอ่อน
63. นายปรีชา ไชยฤทธิ์
64. นายพรชัย ไชยวิเศษ
65. นายสายันต์ ผาดโผน
66. นายเพียร แสวงบุญ
67. นายสมพารน์ แน่นอุดร
68. นายทศพล สุวรรณไตรย์
69. นายปัญญา มุ่งดี
70. นายสุพิษ ภูแทนนา
71. นายสนอง แสนเสร็จ
72. นายอนุสรณ์ ปะทะวัง
73. นางสาวดลภา สร้อยสิงห์
74. นายอนน บุญกระสาน
75. นายวิชัย พลอยกลม
76. นางสาวรุจาภา วีสเบญ
77. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
78. นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร
79. นายเกษศิริ สุวพงษ์
80. พ.อ.ผดุงศักดิ์ พันธ์วิไล

ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
ผกก.อก.ภ.จว.มห
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดมุกดาหาร
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
แทนผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
แทน หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน สถิติจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าที่ทาการไปรษณีย์มุกดาหาร
ผู้อานวยการ กสทช. เขต 25
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
แทน ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
การท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
แทน พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผบ.นพค.24
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81. ร.อ.วิโรจน์ ล้วนโค
แทน ผบ.หมู่เรือที่ 3 นรข.
82. นายสุพิชัย หล่าสกุล
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
83. นายทองอินทร์ อันอาน
แทน ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จังหวัดมุกดาหาร
84. นายปรีชา หลิมวานิช
แทน พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
85. นางลักษมา ธารีเกษ
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
86. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
87. นางพจนีย์ มีพันลม
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
88. นายฉัตรชัย เฉลิมช่วง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
89. นางมยุรี อึ้งตระกูล
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
90. นางสาวศิรินันท์ นนท์ศิริ
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
91. นายสุรเดช อัคราช
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
92. นางศิริพร เศษแสงศรี
แทน หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยาที่ 3 มุกดาหาร
93. นางจิตร อาจสัญจร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
94. นางรังสรรค์ อัตถเมย
แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายล
95. นายประนม รัชอินทร์
แทน ผู้อานวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
96. นายชาคริต นาควิเชียร
หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
97. นางเลขา บุตดีวงค์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
98. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
99. นางอุดมลักษณ์ คาหาญ
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
100. นางสาวสิรินทร์ญาดา อัครจิรันธนิน แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยงจังหวัดมุกดาหาร
101. นางเยาวลักษณ์ ตั้งประกิจ
นายกสมาชมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
102. นายสนอง แสนเสร็จ
นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
103. นายวินัย ..ชม
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
104. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
105. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
106. นายทวีศักดิ์ ป้องศรี
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
107. นายสุทธิพจน์ เสริมรัมยต์
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
108. นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
109. นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายศุภกร มูลสุวรรณ)
3. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายสุวิทย์ จันทร์หวร)
4. ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
5. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
7. นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
8. นายอาเภอคาชะอี
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9. ผก. ร้อย ตชด. ที่ 234
10. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
11. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
12. ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร
13. ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
14. ผู้จัดการธนาคาร SME
15. ผอ. คปภ.จังหวัดมุกดาหาร
16. หัวหน้าภาคบริการโลหิตที่ 7 อุบลราชธานี
17. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขามุกดาหาร
18. ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
19. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
20. ผกก.10 กองบังคับการตารวจน้า
21. ผกก.สภ. ดงหลวง
22. ผกก.สภ.หว้านใหญ่
23. ผกก.สภ.หนองสูง
24. ผกก.สภ.ดอนตาล
25. ผกก.สภ.นิคมคาสร้อย
26. ผกก.สภ.คาชะอี
27. หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
28. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
29. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
30. ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
31. ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
32. ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
33. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูฯ จังหวัดมุกดาหาร
34. นายสถานีเดินรถมุกดาหาร (บชส.)
35. สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
36. รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
37. รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
38. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร
39. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
40. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
41. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มน้าฯ
42. ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
43. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
44. ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
45. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
46. นายกพุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
47. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
48. ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดมุกดาหาร
49. ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขามุกดาหาร

๕
เริ่มประชุมเวลา

เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุม
กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

พิธีการก่อนการประชุม
(1) พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(อพม.) ดี เด่น ประจาปี ๒๕๖๒ (สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดมุกดาหาร)
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กาหนดจัดโครงการเชิดชูเกียรติ
อาสาสมั ค รพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ (อพม.) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อพม. ที่มีผลงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสังคม และมอบเกียรติบัตรแสดง
ความยิ น ดี ใ ห้ ข วั ญ ก าลั ง ใจแก่ อพม.ดี เ ด่ น ระดั บ จั ง หวั ด ซึ่ ง ผ่ า นการคั ด เลื อ กจาก
คณะกรรมการอาสาสมัครพัฒนาสังคมอาเภอ จานวน ๑๒ ราย ดังนี้
๑. นางศิริลักษณ์ เสียงหวาน
๒. นายเขตไทย คนกล้า
๓. นางวาสนา คล่องดี
๔. นางอัสมาพร พิราวุธ
๕. นางราตรี สกุลไทย
๖. นางเล็ก โทนสิมมา
๗ นางสาวสมฤดี ผุยคาสิงห์
๘. นางรักชาติ อุคา
๙ .นางจันธะจร พาลึก
๑๐. นางรัชนีวรรณ หงษาจูม
๑๑. นางคุณากรณ์ กิติอาษา
๑๒. นางคาบิน ไชยสัจ
(2) พิ ธี ม อบโล่ เ กี ย รติ บั ต รและหนั ง สื อ เยาวชนต้ น แบบด้ า นดนตรี ไ ทยประจ าปี
พ.ศ. 2562 (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทาโครงการเยาวชนต้นแบบด้าน
ดนตรี ไทย ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยมี วั ต ถุป ระสงค์ เ พื่ อยกย่ อ งเชิ ด ชูเ กี ย รติแ ละให้
ความสาคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่
ประจักษ์ในสังคม รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจ ให้เยาวชนได้เผยแพร่การ
ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย อันจะพัฒนาไปสู่การเป็นอนาคตของชาติที่มี
คุณภาพและคุณธรรม ตลอดจนสามารถขยายผลให้สอดรับกับนโยบายให้เด็กไทยทุกคน
เล่นดนตรีไทยเป็น อย่างน้อย 1 ชนิด ของกระทรวงวัฒนธรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในการนี้ จังหวัดมุกดาหาร มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย
ระดับจังหวัด ประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน 2 คน และขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ดังนี้
1. โล่รางวัลและเกียรติบัตรระดับดีเด่น ได้แก่ เด็กหญิงจีร นันท์ ใจกล้า นักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษปี ที่ 6 โรงเรี ย นที โ อเอวิ ท ยา (เทศบาล 1 วั ด ค าสายทอง) อ าเภอเมื อ ง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๖
2. เกี ย รติ บั ต รระดั บ ชมเชย ได้ แ ก่ นางสาวนภาภรณ์ เสี ย งเสนาะ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร
(3) พิธีมอบเกียรติบัตรอาเภออนามัยการเจริญพันธุ์และมาตรฐานบริการสุขภาพ
ที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่นและเยาวชน Youth Friendly Health Services : YFHS
ระดั บ กรมอนามั ย รั บ การประเมิ น เมื่ อ วั น ที่ 26 ก.ค. 2561 ได้ ผ่ า นเกณฑ์
และรั บ เกี ย รติ บั ต รในปี พ.ศ. 2562 ได้ แ ก่ อ าเภอดงหลวง จ.มุ ก ดาหาร
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
ด้ ว ยส านั ก งานสาธารรณสุ ข จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ ด าเนิ น โครงการขั บ เคลื่ อ น
การด าเนิ น งานป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น ระดั บ ท้ อ งถิ่ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพื้นที่
เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกัน
อย่ างเป็ น องค์ร วม เพื่อให้ มี รูปแบบการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม โดยกาหนดเป้าหมายให้จังหวัดมุกดาหาร มีการดาเนินงานอาเภอทุกอาเภอ (ร้อย
ละ ๑๐๐) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุกรมอนามัย
เยี่ยมประเมินอาเภอดังกล่าวที่สมัครเข้ารับการประเมิน “อาเภออนามัยเจริญพันธุ์และ
มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสาหรับวัยรุ่น และเยาวชน Youth Friendly Health
Services : YFHS”เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑โดยมีองค์ประกอบ ๕ องค์ประกอบ
ดังนี้ ๑. อาเภอ ๒.ครอบครัว /ชุ มชน ๓.องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น อบต./เทศบาล
๔. สถานศึ ก ษา ๕. สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข และอ าเภอดงหลวงได้ รั บ การรั บ รอง
ผ่านการประเมินอาเภออนามัยการเจริญพันธุ์และได้รับเกียรติบัตรจากกรมอนามัย
(4) พิธีมอบโล่รางวัลให้แก่เครือข่ายอาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารเป็นอาเภอ
ต้ น แบบบูร ณาการงานสุขภาพจิตร่ วมกับคณะกรรมการพั ฒนาคุณ ภาพชีวิ ตระดั บ
อาเภอที่ โ ดดเด่ น ระดั บ ประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๒ (ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
มุกดาหาร)
ตามที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมโครงการ
สัมมนาการพัฒนากลไกการดาเนินงานสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้ระบบ
บริการปฐมภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบูรณาการงานสุขภาพจิต ๕
กลุ่มวัยภายใต้คณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอและพัฒนารูปแบบการ
ขับ เคลื่ อนการดาเนิ น งานสุ ขภาพจิ ตในระบบบริก ารปฐมภูมิ ระหว่ างวัน ที่ ๒๔ - ๒๖
มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏว่าเครือข่ายอาเภอ
ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ได้สร้างชื่อเสียงแก่จังหวัดมุกดาหาร สามารถได้รับโล่รางวัล
ให้ แ ก่เ ครื อ ข่า ยอาเภอดงหลวง จั งหวั ดมุ กดาหาร เป็น อาเภอต้น แบบบูร ณาการงาน
สุขภาพจิตร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอที่โดดเด่น ระดับประเทศ
ประจ าปี ๒๕๖๒ ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร มอบโล่ ร างวั ล แก่
นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอาเภอดงหลวง ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อาเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
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ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน
ลาดับ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 2 ราย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่

1

นายสมบูรณ์ พุทธชาติ

ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดศรีษะเกษ

2

นายสุพิษ ภูแทนนา

รองผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

มติที่ประชุม

ผู้ บั ญ ชาการเรื อ น จ าจั ง หวั ด
มุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการดอนตาล

มติที่ประชุม

รับทราบ
๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนสิงหคม ๒๕62 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

มติที่ประชุม

1.3 สรุ ป ผลการด าเนิ น งานโครงการรณรงค์ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ (สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

นพ.สสจ.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕62 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562
รายงานการประชุ ม มี จ านวน 16 หน้ า ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ เ ผยแพร่ ร ายงาน
การประชุม ในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th และได้จัดส่งรายงานการประชุ ม
ทาง E-Mail ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใด
ขอแก้ไขรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕62 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี/คสช. (Agenda)
(1) รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
(พชอ.) (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร)
อาเภอหว้านใหญ่ได้ มองเห็ นในเรื่อ งของสุ ขภาพวะ ของชาวหว้า นใหญ่ โดยมี
MOTTO ที่สื่อความหมายง่ายๆคื อหว้านใหญ่ร่มเย็น โดยมีเป้าหมายความสาเร็จอยู่
๕ ด้านด้วยกัน 1 สุขภาพดี พชอ. ได้มีการสารวจผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ทาผ้าป่ากองทุน
ปันน้าใจหว่งใยคนหว้านใหญ่พชอ.เองก็มีการมอบหมายเคสผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง โดยให้
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการในอ าเภอเข้ า ไปรั บ ผิ ด ชอบผู้ ป่ ว ยที่ ย ากไร้ จ านวน ๒๑ ราย
และมีกองทุนปันน้าใจเพื่อชาวหว้านใหญ่ จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ให้แก่
ผู้ ป่ ว ย เช่ น ที่ น อนลม เครื่ อ งดู ด เสมหะ เป็ น ต้ น และมี ก ารแจ้ ง และเตรี ย มพร้ อ ม
เมื่อมีปัญหาโรคระบาด เช่น พิษสุนัขบ้า อหิวาต์แอฟริกาในหมู ไข้เลือดออก ๒.เศรษฐกิจดี
พชอ.การพัฒนาแหล่ งท่องเที่ยวมีการสร้างพญาศรีภุช งค์มุกดานาคราชขึ้นมา จานวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท มีการเข้าไปจัดสรรในเรื่องของรายได้ที่เกิดจากการขายขันหมากเบ็ง
โดยกัน 25% เข้ากองทุนพญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวก่อให้เกิด
รายได้ ใ นหลายครอบครั ว
เกิ ด กลุ่ ม ต่ า งๆท าขั น หมากเบ็ ง กลุ่ ม ดอกดาวเรื อ ง

๘

มติที่ประชุม

กลุ่มมัคคุเทศก์น้อย เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นมีการเปิดด่านชายแดนบริเวณ
สองคอนมีการค้าขายก่อให้เกิดรายได้ของในพื้นที่มีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
หลายๆแห่งไม่ว่าจะเป็นหาดมโนภิรมย์ พิพิธภัณฑ์ท่านหนูฮัก ๓ การศึกษาดี พชอ.หว้าน
ใหญ่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างดีในเรื่องของการเรียนการสอน
สอดส่องดูแลนักเรียน สนับสนุนในเรื่องกิจกรรมเรือพาย ได้เป็นตัวแทนระดับประเทศไป
แข่งขันที่ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ได้ชนะเลิศ ๓ เหรียญทอง ส่งผลให้นักเรียนหลายคนติดทีมชาติ รวมถึงได้เข้าศึกษาต่อใน
โรงเรียนจ่าทหารเรือ นอกจากนั้นในเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พชอ.ได้จัดหาทุนการศึกษา
จากกองทุนพญาศรีภุชงภ์มุกดานาคราชสนับสนุนให้กับเด็กนักเรียน จานวน ๓ ทุน เป็น
เงิน ประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ๔ สังคมดี พชอ. มีการจัดชุด ชรบ. ออกราดตระเวน มีสถิติ
ของการจับยาเสพติด ล็อตใหญ่ ได้ ๓ ล็อต ที่บ้านสองคอน ตาบลป่งขาม จับยึดยาบ้าได้
ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด ที่บ้ า นบางทรายน้ อ ย ต าบางทรายน้ อ ย จั บยึ ด ยาไอซ์ ได้
ประมาณ ๒๕๐ กิ โ ลกรั ม ที่ บ้ า นพาลุ ก า ต าบลชะโนด จั บ ยึ ด ยาบ้ า ได้ ป ระมาณ
๔,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด และมีโครงการผู้ช่วยนายอาเภอโดยนาเด็กที่มีความเสี่ยงเข้ามาอบรม
และให้เป็นเครือข่ายของนายอาเภอช่วยขับเคลื่อนทากิจกรรมต่างๆ จานวน ๑๒๐ คน
เรามีการส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของการแห่ดาวของชุมชนชาว
คริ ส ต์ น าเรื่ อ งบุ ญ ผะเวด เผยแพร่ ไ ปได้ รั บ ความชื่ น ชมได้ รั บ การตอบรั บ ที่ ดี ๕
สิ่ ง แวดล้ อ มดี พชอ.หว้ า นใหญ่ ต ระหนั ก ในเรื่ อ งของการแก้ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มโดย
กาหนดให้ทุกบ้านจะต้องมีถังขยะเปียกมีการจะคัดแยกขยะ มีหมู่บ้านต้นแบบหลุมขยะ
เปียก 100 % คือบ้านหนองผือ ต.หว้านใหญ่ การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุ พฤติกรรมมนุษย์เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ยากแต่สิ่งที่แก้ไขได้ง่ายกว่าก็คือสิ่งแวดล้อม มี
การสารวจจุดเสี่ยงต่างๆมีการปรับปรุงโครงสร้างของจุดเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการถางหญ้า
บริเวณข้างทาง เพื่อให้วิสัยทัศน์ในการมองดีขึ้น แก้ไขปรับปรุงสัญลักษณ์การจราจรซึ่ง
พบว่าสามารถช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุลงได้
รับทราบ

(2) รายงานผลการใช้ จ่ ายเงิ นงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
คลังจังหวัด
1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
%
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
เป้าหมาย สูง/ต่า เบิกจ่าย
รายการ
งบประมาณ ก่อหนี้ (PO) เบิกจ่าย ร้อยละ (เม.ย.62) (+/-) (ประเทศ)
-6.42
44
งบประจา 1,234.62 1,088.27 1,073.02 86.91 93.33
70
งบลงทุน 1,380.82 1,202.79 786.88 56.99 88.33 -31.34
2,615.43 2,291.06 1,859.90 71.11 92.33 -21.22
70
รวม

๙
2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย : ล้านบาท
เบิกจ่าย
%
ลาดับการ
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
สูง/ต่า
เป้
า
หมาย
รายการ
เบิกจ่าย
(+/-)
ก่อหนี้
(ประเทศ)
งบประมาณ
เบิกจ่าย ร้อยละ (เม.ย.62)
(PO)
53.64
38.81 34.81 64.89 93.33 -28.44
34
งบดาเนินงาน
153.88
98.10 47.53 30.89 88.33 -57.44
63
งบลงทุน
207.52 136.91 82.34 39.68 92.33 -52.65
62
รวม
มติที่ประชุม

รับทราบ
(3) การดาเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)

คลังจังหวัด
ลาดับ

อาเภอ

จานวนบัตร

ส่งมอบบัตร
ให้กับผู้มีสิทธิ์ (ใบ)

คิดเป็น
ร้อยละ

คงเหลือ

คิดเป็น
ร้อยละ

1

เมืองมุกดาหาร

6,515

6,479

99.45

36

0.55

2

คาชะอี

2,787

2,743

98.42

444

1.58

3

ดอนตาล

2,121

2,109

989.43

12

0.57

4

นิคมคาสร้อย

2,370

2,365

99.79

5

0.21

5

ดงหลวง

2,054

2,052

99.90

2

0.10

6

หว้านใหญ่

1,269

1,268

99.92

1

0.08

7

หนองสูง

1,204

1,204

100

0

0

รวม

18,320

18,220

99.45

100

0.55

มติที่ประชุม

แทนศึกษาธิการ

รับทราบ
3.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) โ ค รง การ เพิ่ ม โ อก า สก ารเ ข้ า ถึ งกา รศึ ก ษาข องเ ด็ ก ด้ อยโ อกา ส
เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม (สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร)
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 10 ก าหนดว่ า
การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ สองปี ที่ รั ฐ ต้ อ งจั ด ให้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพโดยไม่ เ ก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย
การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
สังคม การสื่ อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุ คคลซึ่ง
ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ
และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลดังกล่าว
จึ ง ต้ อ งจั ด ด้ ว ยรู ป แบบที่ เ หมาะสมโดยค านึ ง ถึ ง ความจ าเป็ น และศั ก ยภาพของบุ ค คล
ซึ่งเป็นหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคน

๑๐
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คลังจังหวัด

ได้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาด้ ว ยรู ป แบบต่ า งๆ ประกอบกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี น โยบาย
จัดการศึกษาทางเลือก3 รูปแบบ คือ ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มเป้าหมายในโครงการนี้ คือ นัก เรียนหรือประชากรวัยเรียน อายุ 3 – 18 ปี ในกลุ่ม
เด็กด้อยโอกาสเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น เพื่อเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงการศึกษารวมถึง
การฝึ กและพัฒ นาอาชีพ ในรูป แบบที่ เหมาะสม เพื่ อสนับ สนุ นการเพิ่ มก าลั งคนใน
ระดั บ กลางเข้ า สู่ ส ถานประกอบการ ภาคอุ ต สาหกรรม เกษตร และบริ ก าร
ผลการดาเนินงาน : กลุ่มเป้าหมายข้อมูลในการสารวจ ปีการศึกษา 2561 โดยสานักงาน
ส่ งเสริ ม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย จานวน 6,778 คน ซึ่งได้
ดาเนินการส่งเสริมให้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น การฝึกทักษะอาชีพ จัดให้เข้ารับการศึกษา
ที่เหมาะสมแล้ว ในปี 2562 มีกลุ่มเป้าหมายดาเนินการ จานวน 2,775 คน ในการนี้ กศน.
ได้จัดให้เข้ารับการศึกษาแล้ว จานวน 378 คน ส่วนที่เหลือกาลังดาเนินการสารวจความ
คงอยู่ แ ละสภาพปั ญ หาที่ ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ โดยได้ ม อบหมายคณะกรรมการ/
คณะทางานระดับอาเภอออกติดตามและสารวจข้อมู ล กาหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 15
กันยายน 2562 การมีส่วนร่วมของส่วนราชการ/หน่วยงาน : ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
โดยส านั กงานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด ร่ ว มกั บ ส านั กงานส่ ง เสริ ม การศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยงานหลัก โดยมีคณะทางานจากส่วนราชการอื่ นระดับ
อาเภอในการติดตามและสารวจข้อมูล เช่น พัฒนาการอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาธารณสุขอาเภอ ผู้แทนสถานศึกษา เป็นต้น
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนมิถุนายน
2562 (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
“เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่า ภาพรวมมีสัญญาณขยายตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกัน ของปี ก่อนสะท้อนจากการผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัว โดยดัชนีผลผลิ ต
ภาคเกษตรกรรม (API) ขยายตัวที่ร้อยละ 108.91 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
พิจารณาจากปริมาณผลผลิตยางพาราขยายตัว ตามพื้นที่ เก็บเกี่ยวผลผลิตที่เพิ่มขึ้น จาก
การปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ของราคายางพารา ภาคอุ ต สาหกรรมชะลอตั ว โดยดั ช นี ผ ลผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม (IPI) ชะลอตัวที่ร้อยละ 4.42 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
พิจารณาจากจานวนทุนจดทะเบียนสะสมของภาคอุต สาหกรรมการผลิต ที่ช ะลอตัว
และจากการหดตัว ของการจดทะเบีย นของโรงงาน อุ ต สาหกรรมผลิ ต ที่ ย กเลิ ก
ได้แก่ โรงงานผลิตและจาหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนภาคการบริการหดตัว โดยดัชนี
ผลผลิต ภาคการบริการ (SI) หดตัวที่ร้อยละ -14.08 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เป็นผลมาจากการหดตัวของภาษีการขายส่งขายปลีกฯ ประกอบกับจานวนนักท่องเที่ยว
และรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารชะลอตัว เศรษฐกิจด้านอุปสงค์(การใช้จ่าย)
พบว่า มีสัญญาณชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผล มาจากการค้า
ชายแดนชะลอตัว โดยดัช นี การค้าชายแดน (X-m Index) ชะลอตัว ร้อยละ 8.65
เมื่อ เทีย บกับ เดือ นเดียวกันของปี ก่อ น เป็นผลมาจากการหดตัว ของมูล ค่ าการส่ ง ออก
ส่ ว นมู ล ค่ า การน าเข้ า ขยายตั ว โดยสิ น ค้ า ส่ ง ออกที่ มี มู ล ค่ า สู ง สุ ด 3 ล าดั บ แรก คื อ
(1) เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล (2) ทรานซิสเตอร์และกลอุปกรณ์กึ่งตัวนา
ที่ ค ล้ า ยกั น และ(3) อุ ป กรณ์ ส ารองไฟ สิ น ค้ า น าเข้ า ที่ มี มู ล ค่ า สู ง สุ ด 3 ล าดั บ แรก

๑๑

มติที่ประชุม

คือ (1) เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล (2) สื่อบันทึกหรืออุปกรณ์หน่วยความจา
ต่ า งๆ (3) เครื่ องอุ ปกรณ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ตามล าดั บ ส่ วนการบริ โ ภคภาคเอกชนหดตั ว
โดยดัชนี การบริโภคภาคเอกชน (Cp Index) หดตัวร้อยละ -11.81 เมื่อเทียบกับเดือน
เดี ยวกั นของปี ก่ อนพิ จ ารณาจากการหดตั ว ของการจั ด เก็ บ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ที่ จั ด เก็ บ ได้
และการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ และการใช้จ่ายภาครัฐหดตัว โดยดัชนี การใช้จ่าย
ภาครัฐ (G Index) หดตัวร้อยละ -5.24 จากการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจาและรายจ่าย
งบลงทุนที่หดตัวร้อยละ -2.73 และ -20.98 ตามลาดับ สาหรับการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวโดยดัชนี การลงทุนภาคเอกชน (IpIndex) ขยายตัวร้อยละ 7.63 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อการลงทุน จานวน
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์จดทะเบียนใหม่ และพื้นที่อนุญาตก่อสร้า งในเขตเทศบาลเมือง
โดยเป็นการขยายตัวจากพื้นที่อนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ ด้านรายได้
เกษตรกรในจังหวัด มุก ดาหาร พบว่า ในเดือนมิถุนายน 2562 ดัช นีร ายได้เกษตรกร
ขยายตัว ที่ร้อยละ 73.38 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากดัชนี
ผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 108.91 จากการขยายตัวของปริมาณผลผลิต
ยางพาราเป็นสาคัญด้านการเงิน พบว่าปริมาณสินเชื่อรวมสูงกว่าปริมาณเงินฝากรวม ซึ่ง
ปริมาณสินเชื่อรวมขยายตัว ที่ร้อยละ 6.29 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการ
ปล่อยสิ นเชื่อเพื่อลู กค้าภาคธุรกิจ สินเชื่อสาหรั บกิจการเอสเอ็มอี และสินเชื่อเพื่อกองทุน
พัฒนาเอสเอ็มอีประชารัฐ สาหรับปริมาณเงินฝากรวมชะลอตัวที่ร้อยละ 3.02 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อนด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ(Stability) พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค
ทั่วไปอยู่ที่ระดับ 104.50 ขยายตัวร้อยละ 2.25 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ซึ่งเป็นการขยายตัวของดัชนีราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ข้าว แป้งผลิตภัณฑ์
จากแป้ง เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ สัตว์น้า ไข่ ผลิตภัณฑ์นม ผัก ผลไม้และเครื่องประกอบอาหาร
เป็นต้น สาหรับ การจ้างงานในเดือนมิถุนายน 2562 หดตัวร้อยละ -2.45 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการคลัง พบว่าในเดือนมิถุนายน 2562 ผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรวมมีจานวน 711.26 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -6.16 เมื่อเที ยบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจาและรายจ่าย งบลงทุนหดตัว
ร้อยละ -2.73 และ -20.98 ตามลาดับ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนมีจานวน
112.77 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนสูงสุด 3 อันดับแรกคือ
(1) แขวงทางหลวงมุกดาหาร (2) โครงการชลประทานมุกดาหาร และ (3) แขวงทางหลวง
ชนบทมุกดาหาร ส าหรับการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจามีจานวน 598.50 ล้ านบาท
โดยหน่ วยงานที่ มีการเบิ กจ่ายรายจ่ายงบประจ าสู งสุ ด 3 อั นดั บแรกคื อ (1) ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน (2) ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
และ (3) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สาหรับผลการจัดเก็บรายได้ จัดเก็บได้ทั้งสิ้น
256.65 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -2.04 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
หน่วยจัดเก็บรายได้โดยเฉพาะด่านศุลกากรมุกดาหารจัดเก็บอากรขาเข้าได้ลดลง สาหรับดุล
งบประมาณ ในเดือนมิถุนายน 2562 ขาดดุลงบประมาณ จานวน 454.61 ล้านบาท
พิจารณาจากการจัดเก็บรายได้ต่ากว่ารายจ่ายเงินงบประมาณรวม
รับทราบ

๑๒

มติที่ประชุม

ที่
1

๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ประจาเดือนสิงหาคม 2562 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) สรุปผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) และการดาเนินโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน”ครั้งที่ 11 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 (ที่ทาการปกครองจังหวัด
มุกดาหาร)
(3) ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือนกรกฎาคม 2562 (สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(4) สรุปสภาวะการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาว ด้านจังหวัดมุกดาหาร ประจาเดือน
กรกฎาคม 2562 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เดือนกรกฎาคม 2562 (สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(6) การบริ หารจั ดการขยะมู ลฝอยชุ มชน “จั งหวั ดสะอาด” (ส านั กงานส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
(7) ผลการดาเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลประจาเดือนกรกฏาคม ศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญประจาเดือนกันยายน 2562
ชื่องาน
สถานที่
หน่วยงาน
โครงการปฏิบัติธรรมในวันพระเฉลิม วัดโพธิ์ไทร ตาบลบางทรายใหญ่ สานักงาน
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล อาเภอเมืองมุกดาหาร
พระพุทธศาสนาจังหวัด
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
มุกดาหาร

วัน/เดือน/ปี
๖ กันยายน ๒๕๖๒

2

๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ โครงการปฏิบัติธรรมในวันพระเฉลิม วั ด ป่ า ห น อ ง ห ล่ ม สานักงาน
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล ต า บ ล โ พ ธิ์ ไ ท ร พระพุทธศาสนาจังหวัด
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
อาเภอดอนตาล
มุกดาหาร

3

18 กันยายน 2562 - อ อ ก ห น่ ว ย บ ริ ก า ร เ ค ลื่ อ น ที่
“หน่วยบาบั ดทุกข์ บารุงสุข สร้าง
รอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน” จั ง หวั ด
มุกดาหาร ครั้งที่ 12/2562
- อ อ ก ห น่ ว ย แ พ ท ย์ เ ค ลื่ อ น ที่
พอ.สว. พื้นที่อาเภอนิคมคาสร้อย

โรงเรี ยนเตรี ยมทหาร รุ่ น 13 - ที่ ท า ก า ร ป ก ค ร อ ง
อนุสรณ์ หมู่ที่ 8 ตาบลนากอก จังหวัดมุกดาหาร
อาเภอนิคมคาสร้อย
โรงเรี ยนเตรี ยมทหาร รุ่ น 13 - สานักงานสาธารณสุข
อนุสรณ์ อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

๑๓
ที่
4

วัน/เดือน/ปี
ชื่องาน
สถานที่
หน่วยงาน
๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร วั ด ค า ส า ย ท อ ง ต า บ ล สานักงาน
ชั ย มงคลแด่ สมเด็ จ พระนางเจ้ า มุ ก ด า ห า ร อ า เ ภ อ เ มื อ ง พระพุทธศาสนาจังหวัด
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม มุกดาหาร
มุกดาหาร
ร า ช ช น นี พั น ปี ห ล ว ง
พระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ า
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี
มติที่ประชุม

รับทราบ

หน.สนจ.

5.3 กาหนดการประชุม กรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้า ส่วนราชการประจา
จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9/๒๕62
ก าหนดการประชุ ม กรมการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ประจาจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9/๒๕62 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.

ลงชื่อ

ประวิชญา สุวรรณไตรย์
(นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

